
หนา 115

แบบ ผ.02/1

     แผนงานการพัฒนา  ๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - 2,000,000    - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

(ขางลําเหมืองทางตกของหมูบาน) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1000 ม ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

2 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - 2,000,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

(สายทุงดง) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1000 ม ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๓ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - - 2,000,000 - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ ๒ (เพื่อการเกษตร) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1000 ม ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
4 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อการคมนาคมระหวางหมูบาน สะพาน คสล. - - 500,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานใน กองชาง/หนวย

หมู ๒ (ขามแมน้ําเย็น) และขนสงผลผลิตการเกษตร กวาง 3 ม.  ยาว ของ ปชช. การสัญจรไปมาสะดวก งานที่เกี่ยวของ
30 เมตร หรือตาม มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

แบบที่กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

                             2. สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ

                             3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรที่  1  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



หนา 116

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

๕ โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําวัง เพื่อการคมนาคมระหวางหมูบาน กวาง 8 ม - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานในการ กองชาง/หนวย

หลังโรงเรียนปงวังเชื่อมตอวังใต และขนสงผลผลิตการเกษตร ยาว ๑2๐ ม. มีสะพานใช สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

กับวังทรายคํา หมูที่ 3 หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

6 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนได กวาง 4  ม. - - - 8,000,000 - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

ต.วังทรายคํา ถึงหมูที่ 11 มีถนนไดสัญจรไปมาทาง ยาว 4000 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

ตําบลรองเคาะ การเกษตรสะดวก หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ทีกําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

7 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ ๔ เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - 1,600,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

(ระหวาง หมูที่ 4   ไปหมูที่ ๓) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 800 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - 1,200,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

 หมูที่ ๔ (สายทุงหนองตอจากเดิม) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 600 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - - 1,600,000 - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ ๔ (สายทุงเดนขางลําน้ํา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 800 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
แมแสดไปทุงเดน) หรือตามแบบที มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง ๔ ม. - - 2,000,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 5 (สายทุงปูตัน) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 10๐๐ ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - - 2,000,000 - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 5 (สายเจาพอ) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาง 1000 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร



หนา 117

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก สะพาน คสล. - - - - 750,000 รอยละ 90 ประชาชนสะพานในการ กองชาง/หนวย
(ขามแมนําแมแสด) และแกไขปญหาน้ําทวม กวาง 6 ม. ยาว ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานทีเกียวของ
หมูที 5 50 ม. หรือตาม มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

แบบที่กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

13 โครงการซอมแซมคอสะพาน เพื่อการคมนาคมในหมูบาน ซอมแซมสะพาน - - 300,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 5 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 12 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

ยาว 6 ม. หรือตาม มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

แบบที่ อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

14 โครงการซอมแซมคอ เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ตามประมาณการ - - 700,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานในการ กองชาง/หนวย
สะพานแมแสด  หมูที่ 6 อยางสะดวก ปลอดภัย หรือตามแบบ ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

ทีกําหนด มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๑๕ โครงการซอมแซมถนน คสล.   เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง ๔ ม. - - 1,000,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 6 (เขาบอขยะ) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 500 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
ตามแบบที่กําหนด มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๑๖ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - 2,400,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 6  (สายบนบานถึงแสนตอ) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1200  ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

17 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - 3,200,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 6 (ลองลําเหมืองทุงกอถึง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1600 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
แสนตอ) หรือตามแบบที มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๑๘ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 4 ม. - - 3,200,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย

หมูที่ ๖ (สายทุงแพะ) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1600 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร



หนา 118

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการกอสรางถนนเอสฟนติก เพื่อการคมนาคมขนสงผลผลิต กวาง 8 ม. - - 2,100,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย
คอนกรีตชนิดโอเวอรเล หมูที่ 7 ทางการเกษตรและเชื่อมหมูบาน ยาว 1500 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
ตําบลวังทรายคํา ถึง บานทุงฝูง หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

หมูที่ 4  ตําบลรองเคาะ กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๒๐ โครงการกอสรางถนนเอสฟนติก เพื่อการคมนาคมในหมูบาน กวาง 5  ม. - - - 12,250,000 - รอยละ 90 ประชาชนมีถนนในการ กองชาง/หนวย
คอนกรีตชนิดโอเวอรเลย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว  7000 ม. ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานทีเกียวของ
(ปาสุสานถึงเขตวังทอง)  หมูที่ 7 หรือตามแบบที่ มีถนนใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร
๒๑ โครงการกอสรางสะพาน คสล. หมู 8 เพื่อการคมนาคมระหวางหมูบาน กวาง ๖ เมตร - - 3,000,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานในการ กองชาง/หนวย

(ขามแมน้ําวังหลังโรงเรียนปงวัง) และขนสงผลผลิตการเกษตร ยาว ๑๕๐ เมตร ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
หรือตามแบบที่ มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๒๒ โครงการกอสรางสะพาน คสล.หมู 8 เพื่อการคมนาคมระหวางหมูบาน กวาง ๖ เมตร - - - 3,000,000 - รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานในการ กองชาง/หนวย
(ขามแมน้ําวังเชื่อมตอวังใต) และขนสงผลผลิตการเกษตร ยาว ๑๕๐ เมตร ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๒๓ โครงการกอสรางสะพาน เพื่อการคมนาคมขนสงผลผลิต สะพาน คสล. - - 750,000 - - รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานในการ กองชาง/หนวย
คสล.(ขามแมน้ําเย็นเสนใต) ทางการเกษตรและเชื่อมหมูบาน กวาง 6 ม. ยาว ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ
หมูที่ 9 ๕๐ ม. หรือตาม มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

แบบที อบต.กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

๒๔ โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่อการคมนาคมขนสงผลผลิต กวาง ๖ เมตร - - - - 3,000,000 รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานใชใน กองชาง/หนวย
(ขามฝายปูลาย) หมูที่ 9 ทางการเกษตรและเชื่อมหมูบาน ยาว ๑๕๐ เมตร ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ
กําหนด ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

25 โครงการขยายสะพาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ตามประมาณการ - - - 700,000 - รอยละ 90 ประชาชนมีสะพานใชใน กองชาง/หนวย
บานตนฮาง - ปาฝาง อยางสะดวก ปลอดภัย หรือตามแบบที่ ของ ปชช. สัญจรไปมาอยางสะดวก งานที่เกี่ยวของ

(จํานวน 2 จุด) อบต.กําหนด มีสะพานใช และปลอดภัย ลดอุบัติ

ปลอดภัย เหตุในการสัญจร

รวม 25  โครงการ - - 28,950,000  29,550,000  3,750,000    



หนา 119

แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการวางทอดํา หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค ระยะทาง 2000 ม - - 2,000,000 - - เกษตรกรมี เกษตรสามารถมีน้ําใช กองชาง/หนวย

(เพื่อการเกษตรลงฝายทุงหา) และอุปโภคอยางเพียงพอ หรือตามแบบที่ น้ําใชทุกป ในการเกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

กําหนด

๒ โครงการกอสรางประปา หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค ประปาขนาดใหญ - - - - 1,500,000 ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค กองชาง/หนวย

(ขนาดกลาง) และอุปโภคอยางเพียงพอ หรือตามแบบที่ น้ําใชทุก และบริโภคอยางเพียงพอ งานที่เกี่ยวของ

กําหนด ครัวเรือน และทั่วถึง

3 โครงการกอสรางประปา หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค ประปาขนาดใหญ - - 2,800,000 - - ประชาชนมี ชาวบานมีน้ําไวใชอุปโภค กองชาง/หนวย
(ขนาดใหญ) และอุปโภคอยางเพียงพอ หรือตามแบบที่ น้ําใชทุก และบริโภคอยางเพียงพอ งานที่เกี่ยวของ

กําหนด ครัวเรือน และทั่วถึง

รวม  3 โครงการ -    -   4,800,000     - 1,500,000    

   1.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน

      แผนงานการพัฒนา  ๒. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา และการจัดหาน้ําดื่ม

งบประมาณและที่ผานมา



หนา 120

แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางกลองแกเบี้ยน เพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง ตามแบบที่กําหนด - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง กองชาง/หนวย

ทุกหมูบาน (ที่ไดรับผลกระทบจาก ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย งานที่เกี่ยวของ

อุทกภัย) การชวยเหลือ

๒ โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา หมูที่ 1 เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา ขนาดความจุ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ปญหาของ สามารถรองรับ กองชาง/หนวย

(หวยแมเย็นพรอมระบบชล และเพื่อการเกษตรกรรม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ งานที่เกี่ยวของ

ประทาน) หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กําหนด การเกษตร

3 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมและการกัก ขนาดความจุ - - - - 2,000,000 ปญหาของ สามารถรองรับ กองชาง/หนวย

(หวยหลวงลูกที่ 2)  หมูที่ 2 เก็บน้ําไวใชในการเกษตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กําหนด การเกษตร

๔ โครงการวางทอสงน้ํา หมูที่ 3 เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ ยาว 1200 ม. - - - 1,500,000 - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

(จากอางลงสูลําเหมืองทุงปง)  เกษตร หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

กําหนด การชวยเหลือ

5 โครงการกอสรางกลองแกเบี้ยน เพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง ยาว 1000 ม. - - - 1,500,000 - ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง กองชาง/หนวย

หมูที่ 3 (เรียบแมน้ําวัง) หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย งานที่เกี่ยวของ

กําหนด การชวยเหลือ

6 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมและการกัก ขนาดความจุ - - - - 2,000,000 ปญหาของ สามารถรองรับ กองชาง/หนวย

(หวยปูจัน)  หมูที่ 3 เก็บน้ําไวใชในการเกษตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กําหนด การเกษตร

     1.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน

      แผนงานการพัฒนา  ๓.  การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

งบประมาณ



หนา 121

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

๗ โครงการกอสรางดาดลําเหมือง เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ กวาง ๐.๘๐ ม. - - - - 1,600,000 ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

รูปตัวยู  หมูที่ ๔ (จากหนาบาน เกษตร ยาว  400 ม. ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

นายประถมถึงลําเหมืองเสนเกาฮอ) หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ

กําหนด

๘ โครงการกอสรางดาดลําเหมือง เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ ยาว 400 ม. - - - 1,600,000 ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

คสล. หมูที่ ๔ (จากฝายหวยบัว เกษตร หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ
เขาในหมูบาน ลําเหมืองทุงกอ) กําหนด การชวยเหลือ

9 โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งพัง เพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง ยาว 1,0๐๐ ม. - - - 3,000,000 - ประชาชน น้ําไมเซาะตลิ่ง กองชาง/หนวย

หมูที่ 4 ถึง หมูที่ 5 หรือตามแบบที่ พึงพอใจ งานที่เกี่ยวของ

กําหนด

๑๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหทางน้ําไหลสะดวก ปองกัน กวาง 80 ม. - - - 1,250,000 - ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา กองชาง/หนวย

กันตลิ่งพัง (ขางถนนปาฝาง-บานดง) ปญหาน้ําทวมขังในหมูบาน ยาว 1000 ม. ปชช.ไดรับ น้ําทวม งานที่เกี่ยวของ
 หมูที่ 5 หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ

กําหนด

11 โครงการกอสรางดาดลําเหมือง เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ กวาง ๑.๕0 ม. - - 4,000,000 - - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

หมูที่ ๕ (สายทุงปูตัน) เกษตร ยาว 1๐๐0 ม. ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ

กําหนด

๑๒ โครงการกอสรางดาดลําเหมือง เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ กวาง ๑.๕0 ม. - - 3,200,000 - - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

หมูที่ ๕  (สายทุงหวยหลวง) เกษตร ยาว 8๐๐ ม. ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ
หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ

กําหนด

๑๓ โครงการวางทอสงน้ํา หมูที่ ๕ เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ ยาว 5๐๐ ม. - - 1,000,000 - - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย
(สายทุงหวยหลวง) เกษตร หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

กําหนด การชวยเหลือ



หนา 122

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

14 โครงการกอสรางพนังกั้นตลิ่งพัง เพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง ยาว 3๐๐ ม. - - 1,600,000 - - ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง กองชาง/หนวย

หมูที่ ๖  (ขางโรงเรียนบานกอ หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย งานที่เกี่ยวของ

และวัดบานกอ) กําหนด การชวยเหลือ

15 โครงการกอสรางกลองแกเบี้ยน เพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง ยาว 10๐๐ ม. - - 2,500,000 - - ปญหาของ เพื่อแกไขปญหาพนัง กองชาง/หนวย

หมูที่ 6  (หลังวัดถึงสะพาน) หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ กันตลิ่งพังจากอุทกภัย งานที่เกี่ยวของ

กําหนด การชวยเหลือ

๑๖ โครงการกอสรางคลองสงน้ํา คสล. เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ กวาง ๑.50 ม. - - 4,800,000 - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 6  (สายทุงปง) เกษตร ยาว 1500 ม. ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ

กําหนด

๑๗ โครงการกอสรางคลองสงน้ํา คสล. เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ กวาง ๑.๕0 ม. - - - 4,500,000 - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

หมูที่ ๖ (สายทุงแพะพรอมถนน) เกษตร ยาว 1200 ม. ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ

กําหนด

๑๘ โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา หมูที่ 6 เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ ตามแบบที่ - - - - 2,000,000 ปญหาของ สามารถรองรับ กองชาง/หนวย

(หวยปาบงพรอมวางทอดํา) เกษตร กําหนด ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ งานที่เกี่ยวของ

การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

การเกษตร

19 โครงการขุดลอกทํานบดินและ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอุปโภค ยาว 10๐๐ ม. - - 1,300,000 - ประชาชน เพื่อปองกัน กองชาง

ขุดลอกหวยปาบง หมูที่ 6 และบริโภคทางการเกษตร จํานวน หรือตามแบบที่ พึงพอใจ วาตภัยในอนาคต

500  ไร กําหนด



หนา 123

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

๒๐ โครงการขุดลอกคลองสงน้ําหมูที่ ๖ เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ ยาว 1800 ม. - - 2,000,000 - - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

(หนา อบต. ถึงสะพานตนฮาง) เกษตร หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

กําหนด การชวยเหลือ

21 โครงการกอสรางอางเก็บน้ําแมกอน เพื่อรักษาความชุมชื่นของผืนปา ขนาดความจุ - - - 2,000,000 ปญหาของ สามารถรองรับ กองชาง/หนวย

(พรอมเดินทอดําเพื่อการเกษตร) และกักเก็บน้ํา และลดผล ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ งานที่เกี่ยวของ

หมูที่ 7   แมกอน กระทบจากระบบนิเวศน หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

กําหนด การเกษตร

22 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําโดย เพื่อใชสูบน้ําโดยพลังงานไฟฟา แพรสูบน้ํา หมูที่ 7 - - 1,500,000 - ปญหาของ สามารถรองรับ กองชาง/หนวย

พลังงานไฟฟา  หมูที่ 7 ใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร ปชช.ไดรับ น้ําชวงฤดูฝน และ งานที่เกี่ยวของ

การชวยเหลือ สามารถสงน้ําใชใน

การเกษตร

๒๓ โครงการกอสรางดาดลําเหมือง เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการ กวาง ๑.๕0 ม. - - - 7,000,000 - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 7  (สายทุงโฮงและตัวย)ู เกษตร ยาว ๒,๖๐๐ ม. ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

จํานวน  2  จุด การชวยเหลือ

หรือตามแบบที่

กําหนด

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ําในปริมาณมากในชวง ยาว  2000 ม. - - - 8,000,000 - ปญหาของ น้ําไมทวมขังลดปญหา กองชาง/หนวย

หมูที่ 7   (รูปตัวยูจากกนอางถึง ฤดูฝน และสามารถสงน้ําชวยเหลือ หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ น้ําทวม งานที่เกี่ยวของ

แมวังลําเหมือง) เกษตรกรและชาวนาใชในการ กําหนด การชวยเหลือ

เกษตรกร

25 โครงการวางทอดํา  หมูที่ 8 เพื่อใหประชากรมีน้ําใชทาง ยาว 1000 ม. - - 2,000,000 - - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

(จากอางหวยหลวงถึงหนาฝายทุงหา การเกษตร  จํานวน  200 ไร ขนาดทอดํา 6 นิ้ว ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

เพื่อการเกษตร) หรือตามแบบที่ การชวยเหลือ

กําหนด



หนา 124

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

26 โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล. เพื่อรักษาความชุมชื่นของผืนปา หรือตามแบบที่ - - 800,000 - - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 8 และกักเก็บน้ํา และลดผล กําหนด ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

กระทบจากระบบนิเวศน การชวยเหลือ

๒๗ โครงการกอสรางดาดลําเหมือง คสล. เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อ ยาว 500 เมตร - - 2,000,000 - - ปญหาของ มีน้ําใชเพื่อการ กองชาง/หนวย

หมูที่ 9  (บนบานรูปตัวยู) การเกษตร หรือตามแบบที่ ปชช.ไดรับ เกษตรอยางทั่วถึง งานที่เกี่ยวของ

กําหนด การชวยเหลือ

รวม 27 โครงการ - 1,500,000   27,400,000    32,650,000    11,100,000    



หนา 125

แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรที่  3   ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

      แผนงานการพัฒนา  4. การปองกัน การรักษา  และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย พื้นที่รวมกันไมนอยกวา - - 1,500,000 - - ประชาชน มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม กองชาง/หนวย

พรอมติดตั้งไฟฟาระดับตําบล 15  ไร มีสุขภาพที�ดี และสรางสุขภาพ งานที่เกี่ยวของ

รวม 1 โครงการ - - 1,500,000 - -

งบประมาณ

                                   5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. อบต.วังทรายคํา     ยุทธศาสตรที่  3   ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่   4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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